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POSLANIE POLÍCIE V DEMOKRATICKOM ŠTÁTE A V RÁMCI GLOBALIZÁCIE  
 
 

Úvod 
 

Demokratizačné zmeny na začiatku 90. rokov a postupné skvalitňovanie demokra-
tizačných procesov v spoločnosti iniciovali aj v Policajnom zbore nové prístupy a postu-
py. Policajná činnosť cieľavedome smeruje k ochrane duchovných a majetkových 
hodnôt. Svojim charakterom je apolitická, má tvorivý charakter a je prezentovaná ako 
ucelený bezpečnostný systém. 
 Vstupom Slovenskej republiky do EÚ sa rozšírila aj medzinárodná bezpečnostná 
spolupráca v oblasti legislatívy ale aj v oblasti priamej bezpečnostnej spolupráce 
(Interpol, Europol). 
 
1. Charakteristické znaky poslania polície 

 
Pred tým než si budeme charakterizovať poslanie polície v demokratickom štáte, je 
veľmi dôležité spomenúť okolnosti ktoré priamo participujú na tomto poslaní a ktoré 
si vyžadujú potrebu služby polície v demokratickej spoločnosti. Hlavným a podstatným 
dôvodom poslania polície je spolupôsobiť pri ochrane ľudských práv a slobôd, najmä 
pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku1. 
 Celá podstata funkčnosti poslania polície je podmienená a odvodená z potreby štátu 
a spoločenského demokratického zriadenia. Vychádza zo strategických potrieb štátu 
a jeho obyvateľstva. Citujem z bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky2 
(Základným cieľom bezpečnostnej politiky SR je zaručenie bezpečnosti občana a štátu 
v stabilnom a predvídateľnom bezpečnostnom prostredí). 

                                                       
1 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky § 2. zákona o Policajnom zbore č. 171/1993 Z. z. 
2 Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, vláda SR (2005) 
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Bezpečnostná politika Slovenskej republiky tvorí komplexný súbor cieľov, zásad, 
postupov a opatrení štátu na zaručenie bezpečnosti štátu a občanov. Zahŕňa v sebe 
obrannú ochranu štátu, vnútorno-bezpečnostnú, ekonomickú, sociálnu, enviromen-
tálnu a ďalšie dimenzie bezpečnostnej politiky.  
 Bezpečnostná politika štátu predstavuje súhrn:   
 vonkajšej bezpečnosti štátu, 
 vnútornej bezpečnosti štátu, 
 vyjadruje aj prístup politickej reprezentácie, orgánov verejnej správy, právnických 

a fyzických osôb k oprávnenému zaisteniu bezpečnosti svojich oprávnených 
záujmov.  

V uvedenej citácii sa dajú odvodiť aj hodnoty právneho štátu ktoré polícia v oblasti 
vnútornej bezpečnosti chráni. Sú to hodnoty slobody, spravodlivosti, plurality, 
solidarity, dodržiavania ľudských práv a slobôd. 
 Oprávnenosť postavenia polície je na základe Ústavy SR, zákonných noriem  
a v súlade s medzinárodnými normami. Sú to základné predpoklady zaručenia 
bezpečnosti občanov, ich práv a harmonického rozvoja spoločnosti pre všetky kategórie 
spoločnosti bez ohľadu na ich pôvod a spoločenský status. V právnom štáte sú vopred 
stanovené pravidlá, ktoré sú vyjadrené vo všeobecne záväzných prameňoch práva. 
Všeobecne záväzné pramene práva sú štátom stanovené alebo uznávané formy práva, 
ktoré obsahujú formy jednotlivých odvetví (Škultéty, 2002, s. 34). Ide o pramene práva 
vo formálnom zmysle slova, t. j. právne predpisy. V Slovenskej republike za všeobecne 
záväzné pramene práva sa považuje:  
 Ústava Slovenskej republiky, 
 ústavné zákony, 
 zákony, 
 nariadenia vlád, SR, 
 všeobecne záväzné predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy, 
 medzinárodné zmluvy vyhlásené v zbierke zákonov, 
 Rozhodnutia ústavného súdu SR. 

Právny predpis je hmotným nositeľom ktorý sprostredkuje právne normy jej adresátom. 
Sú zdrojom, z ktorého vychádzajú právne základy polície, teda vytvárajú základy právnej 
regulácie v polícii. Je to systém právnych noriem, ktoré stanovujú pôsobnosť 
a právomoc jednotlivých policajných subjektov a súčasne regulujú postupy týchto 
subjektov pri realizácii úloh (Dworzecki, 2011, s. 247). Tento systém záväzne stanovuje, 
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kedy a ako má, alebo môže činnosť štátneho orgánu prebiehať. Právne normy sú 
usporiadané podľa právnej sily, ktorá vytvára z jednotlivých prameňov hierarchický 
systém t.j. od najvyššej po najnižšiu normu právnej sily. Hovoríme o systéme vertikálnej 
štruktúry. 
 Aby mohla polícia plniť požadované úlohy sú stanovené dve základné podmienky 
a to: 
 pôsobnosť a kompetencie Policajného zboru musia byť právnymi normami 

presne vymedzené (princíp oficiality), 
 činnosť polície musí byť právom regulovaná tak, aby bola vylúčená možnosť 

zneužitia jej moci a zároveň, aby jej zásahy do práv a slobôd občanov sa využívali 
len v nevyhnutnej miere, teda aby nedochádzalo k zneužitiu právomoci proti 
občanovi (princíp zákonnosti). 

Samozrejme že normy upravujú aj vzťahové záležitosti a postavenie polície, jej vzťah, 
pôsobnosť, právomoc, kompetencie, úlohy, vnútorné členenie cestou organizačných 
poriadkov, organizáciu výkonu činnosti, vzájomné vzťahy medzi jednotlivými policajnými 
subjektami, koordináciu činností, atď. 
 V celkovom policajnom systéme nemôžeme opomenúť normy etické, ktoré cez 
svoje pravidlá/napr. duchovná služba v Policajnom zbore/sfunkčňujú výchovnú 
a etickú stránku policajného výkonu služby voči občanovi (Kočan, Selinger, 2013,  
s. 18-32) 
 K celkovému spresneniu a zhrnutiu normatívnych úprav môžeme rámcovo uviesť 
dôležitý právny základ Policajného zboru a to je zákon č. 171 / 1993 Z. z. o Policajnom 
zbore v znení neskorších predpisov. 
 
2. Polícia ako dôležitý prvok stability demokratickej spoločnosti 
 
Demokratická spoločnosť vo svojich zákonných normách prezentuje ochranu občana 
a jeho majetku ako prioritné podmienky stability demokracie. Jedným z dôležitých 
prvkov tejto ochrany je Policajný zbor. Zákonný charakter opodstatnenosti 
a oprávnenosti Policajného zboru sme už prezentovali v úvode tohto článku. Je 
potrebné zdôrazniť že funkčnosť a výkon polície spolupôsobí aj s inými inštitucio-
nálnymi orgánmi bezpečnostného charakteru v demokratickom systéme vnútroštátneho 
režimu pri ochrane a dodržiavaní ľudských práv a slobôd všetkých občanov. 
 Hlavnou prioritou pri dodržiavaní bezpečnostných zásad/chápeme vnútroštátny 
bezpečnostný systém/, je zásada zabezpečenia verejného poriadku (Augustín, 2013,  
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s. 31). Zvlášť v demokratickej spoločnosti narastá význam ochrany spoločenských 
vzťahov, ktoré sú dôležité v činnosti štátnych, samosprávnych ale aj hospodárskych 
orgánov. Narastá význam vytvárania podmienok na uspokojovanie potrieb občanov, na 
ich harmonický rozvoj osobnosti a patričnú kvalitu života.  
 Verejný poriadok je nielen zložitou sociálno – politickou kategóriou, ale aj 
psychologickou, mravnou, spoločenskou a právnou, v ktorej sa prelínajú prvky potrieb 
záujmov spoločnosti, ale aj jednotlivcov a skupín. 
 Verejný poriadok môžeme vyjadriť ako sústavu determinujúcich prvkov, ktoré 
vytvárajú podmienky na fungovanie verejného poriadku a tvoria dôležité opodstatnenie 
v demokratickej spoločnosti. 
 Verejný poriadok môžeme charakterizovať jednoduchou definíciou, ako stav 
vytvorený harmonizáciou spoločenských vzťahov medzi jednotlivcami, skupinami 
a spoločnosťou (Klačan, Cuľba, 2004, s. 142). 
 Potvrdenie tejto definície je podmienené viacerými javmi, ktoré subsumujú 
jednotlivé okolnosti do výslednej množiny a tak vytvárajú verejný poriadok. 
 Pojem verejný poriadok sa používa aj v Európskej únii, kde spolu s pojmami verejná 
bezpečnosť a verejné zdravie, tvorí súčasť pojmu vnútorná bezpečnosť štátu. Preto aj 
ochrana verejného poriadku súvisí s ochranou vnútornej bezpečnosti štátu. Vzhľadom 
na vzájomný vzťah verejného poriadku a bezpečnosti, je potrebné uviesť, že slabá alebo 
nedostatočná ochrana je predpokladom k vzniku závažných nedostatkov pre život 
jednotlivcov, skupín a spoločnosti ako celku.  
 V demokratickej spoločnosti ako jedna z hlavných priorít pre Policajný zbor je 
ochrana verejného poriadku (Hrudka, Zámek, 2012, s. 26). Z pohľadu spoločnosti 
ochrana verejného poriadku predstavuje určitý prostriedok, ktorým sa dosahuje želaný 
stav. Ochrana verejného poriadku je zakotvená v Ústave SR a patrí k základným úlohám 
Policajného zboru. Tvorí základnú náplň služby poriadkovej polície uzákonenú  
v § 4 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Patrí k nosným a základným prvkom 
služby poriadkovej polície pri ochrane verejného poriadku v demokratickej spoločnosti 
(Augustín, 2013, s. 58). 
 Pod ochranou verejného poriadku rozumieme systematický a právom upravený 
proces normotvornej a výkonnej činnosti, zameraný k zabezpečeniu spoločenských 
vzťahov tak, aby nedochádzalo k narušovaniu stanoveného cieľa a obsahu verejného 
poriadku. Ochranu verejného poriadku zabezpečujeme dvomi základnými druhmi a to:   
 právnou ochranou, 
 výkonnou ochranou. 
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Právna ochrana vychádza zo samotnej podstaty noriem a spočíva v právnej regulácii 
spoločenských vzťahov. Právnu normu zužujeme na normotvorný proces a jeho 
výsledkom je dodržiavanie a garancia štátu. Jednotlivé normy vytvárajú právny poriadok 
a ten je možné rozdeliť na menšie celky podľa odvetví do ktorých právne normy patria. 
 Potom môžeme právnu ochranu rozdeliť na:  
 trestnoprávnu ochranu, 
 správnoprávnu ochranu, 
 občianskoprávnu ochranu. 

Výkonná ochrana verejného poriadku spočíva v priamej a aktívnej realizovanej činnosti, 
ktorá z pohľadu jej subjektu smeruje vždy navonok a má osobitný význam najmä 
s pohľadu organizácie a taktiky. Podľa týchto špecifických rysov sa výkonná ochrana 
označuje tiež ako organizačno – taktická ochrana. Pri výkonnej ochrane vychádzame už 
z variantných riešení ktoré nám signalizujú relevantnosť nejakej udalosti na ktorú musí 
Policajný zbor reagovať.  
 Policajno-relevantná udalosť tvorí dôležitý prvok ľubovoľného diania, kritický bod 
vývoja určitého procesu, kde sledujeme kvantitatívne a kvalitatívne zmeny situácie 
vytvorenej v danej udalosti.  
 Polícia pre riešenie rôznych udalostí a v nich vytváraných situácií používa metódy 
a formy k vyriešeniu vzniknutej udalosti.  
 Hlavnou a najdôležitejšou metódou pre Policajný zbor je metóda prevencie. 
Dôležitosť prevencie tvorí činnosť vzdialená od následku, teda následok nevznikol 
a môžeme mu predísť. Podstatu tejto metódy napĺňame rôznymi formami ako 
napr.(prednášková činnosť, rôzne druhy školenia, praktické ukážky, hliadková 
a obchádzková činnosť, využívanie masmediálnej politiky atď.). 
 Preventívna metóda je prijateľná aj pre občanov nakoľko nevyžaduje žiadne 
represívne formy a vlastne do určitej miery zbližuje a vysvetľuje aj prácu a pôsobenie 
polície. 
 V rozsiahlej miere sa v činnosti polície uplatňujú aj preventívne projekty. Ich 
základným cieľom je predchádzať v protispoločenskej činnosti a tým aj zvýšiť boj s ňou 
v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti všetkých občanov a smerovať 
k znižovaniu rozsahu závažnej trestnej činnosti.  
 Paralelne je potrebné zvyšovať pocit bezpečnosti a neohrozenosti občanov, teda 
zvyšovať kvalitu hodnoty života. 
 Spomeniem niektoré projekčné preventívne aktivity ako napr.: 
 Správaj sa normálne. 
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 Vieme, že... 
 Bývajme bezpečne. 
 Bezpečná komunita – komunita náš domov... 

Projekt „Správaj sa normálne” sa zameriava na žiakov piatych ročníkov Základných škôl 
za účelom zvýšenia právneho vedomia, spoločenského správania a k zvýšeniu úcty 
k trvalým hodnotám vytváraných verejnosťou. Projekt okrem prevencie, plní aj funkciu 
poznávaciu. Ide tiež o vytvorenie vzťahu a dôvery medzi dieťaťom a policajtom. 
 Projekt „Vieme, že...” bol účelovo postavený na právne povedomie žiakov 
a študentov a poskytnutie najaktuálnejších informácií o aspektoch normálneho 
a patologického správania na škole a na elimináciu výskytu trestnej činnosti páchanej 
mládežou, ako aj páchanej na mládeži a deťoch. 
 Projekt „Bývajme bezpečne” ambíciou tejto projektovej realizácie je podať širokej 
verejnosti kompletné informácie o bezpečnom bývaní, o komplexnom zabezpečení 
bytu, chaty, rodinného domu, kancelárie, obchodu, či iného objektu. 
 Projekt „Bezpečná komunita – komunita náš domov” projekt bol iniciovaný 
Komunálnou poisťovňou. Do projektu sa zapojili postupne deti predškolského veku, 
školopovinné deti. Súčasťou projektu bolo aj napomôcť k minimalizácii kriminality 
mládeže. Samozrejme že na týchto vybraných projektoch sa nedá prezentovať policajná 
aktivita v preventívnej oblasti, ale sú to dôležité iniciatívy pôsobnosti Policajného zboru 
voči občanovi a spoločnosti. 
 
3. Znaky a prvky v systéme globalizácie 
 
Vygenerované znaky a prvky, možného narušenia, alebo ohrozenia vnútorného 
bezpečnostného systému, vznikli pristúpením krajín do globálnej sústavy EÚ. V rámci 
negociačných procesov, v ktorých jednotlivé krajiny sa museli podriadiť spoločným 
zásadám napr. v legislatívno-právnych procesoch, zmenou ekonomických systémov, 
skrátka prispôsobením sa dikciou a novými pravidlami tak, aby sa priblížili k celkovým 
strategickým zásadám globálnej politiky spoločenstva EÚ (Korzeniowski, Gašpierik, 
Kister, 2010, s. 81).  
 Nie je potrebné vysvetľovať, že globalizácia predstavuje nový fenomén v širokom 
spektre aktivít a zmien v spoločenských oblastiach napr. v ekonomickej, politickej, 
vojenskej, enviromentálnej, vnútro – bezpečnostnej, kultúrnej...atď. Globalizačné 
princípy však priniesli aj rad negatívnych dôsledkov, ktoré necitlivo zasiahli do 
vnútroštátnych záležitostí jednotlivých štátov, napr. do etnických princípov, kultúrnych 
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dedičstiev, do sociálnej sféry, ale aj do vnútorno – bezpečnostnej doktríny štátu, kde sa 
začali objavovať nové znaky a prvky ako napr. prisťahovalectvo, migrácia jednotlivých 
kultúr a etník, zvýšený cezhraničný zločin, korupcia s medzinárodným prvkom, 
počítačové rozmery zneužívané na medzinárodnú kriminálnu činnosť...atď. 
 Ďalšie charakterizovanie a analyzovanie nie je potrebné, ale je potrebné v plnej miere 
zosúladiť a sústrediť policajný výskum, s tým spojené vedecko – teoretické pracoviská, 
s medzinárodným segmentom, aby v rámci jednotlivých vedeckých odborov napr. 
kriminológie, kriminalistiky, politológie, sociológie a iných vedeckých disciplín sa stali 
ako interdisciplinárne riešené problémy záväzné pre EÚ, čo v súčasnosti absentuje. 
 Od 70. rokov minulého storočia sa výskum v Európe veľmi seriózne zaoberal 
vedným prístupom, cez historický vývoj polície, až po policajnú prax. Výhodou je aj to 
že policajná veda je vedný odbor, ktorý sa zaoberá políciou, ako s inštitúciou 
a policajnou praxou, ako s procesom. Využime policajnú vedu ako vedu aplikovanú, 
ktorá sa dá kombinovať v štandardných metodikách aj v iných vedných disciplínach. 
 Podklady k serióznemu výskumu sa dajú vyhodnotiť aj zo znakov a prvkov, ktoré 
sa vytvorili globalizáciou, ale aj Schengenským priestorom. Považujeme ich ako 
indikátory, ktoré nám signalizujú okamžitú zmenu situácie, možnú zmenu situácie, alebo 
nastávajúcu zmenu situácie. Sú to prevažne znaky a prvky ktoré sa objavujú po 
globalizácii, ako napr. prejavy antiglobalismu, prejavy antisemitizmu, rozširovanie 
pornopriemyslu atď. Je veľa znakov a prvkov pre charakterizovanie globalizácie v jej 
negatívach, ale ako už bolo poukázané na spoločný výskum a na spoločnú spoluprácu 
tvorbou medzinárodných projektov a výmenou informácií, je možné v dostatočnej 
miere negovať nepriaznivé javy. Napr. jedným takýmto javom, prvkom, v rámci 
globalizácie je trestná činnosť s medzinárodným prvkom a to je obchodovanie s ľuďmi.  
 Jedným z hlavných aspektov pri boji obchodovania s ľuďmi príslušníkmi hraničnej 
stráže, na to oprávnených na základe príslušného vnútroštátneho práva je identifikácia 
potencionálnych obetí obchodovania s ľuďmi medzi cestujúcimi pasažiermi, nelegál-
nymi migrantmi, a osobami ktoré požiadali o ochranu podľa medzinárodného práva 
azyl na hraničnom priechode. Samozrejme na rovnakej úrovni je snaha zadržať 
páchateľov na rôznych úrovniach hierarchie obchodovania s ľuďmi (organizátor, 
prevádzač, poskytovateľ falošných dokladov atď.). Zo zreteľom na skutočnosť, že 
obchodovanie s ľuďmi predstavuje vážne porušovanie ľudských práv, ktoré priamo 
zasahuje do dôstojnosti a integrity osôb a môže vyústiť do otroctva, je nevyhnutné, aby 
samotná činnosť bola vykonávaná na vysokej profesionálnej úrovni. 
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 Nesprávna identifikácia prvku, tejto trestnej činnosti vedie k tomu, že pot. obeť nie 
je správne vyprofilovaná ako obeť násilného organizovaného trestného činu, a preto jej 
nemôžeme poskytnúť pomoc na základe medzinárodného práva a osoba nemôže 
poskytnúť informácie a svedectvá, ktoré sú potrebné na odhalenie páchateľov, 
k ďalšiemu procesnému postupu, prípadne na poskytnutie relevantných informácií 
k meritu veci skutku tohto druhu organizovaného zločinu. Pokiaľ sa uskutoční 
administratívne vyhostenie, odopretie vstupu prípadne deportácia osoby bez jej 
správnej identifikácie ako pot. obete a preverenia meritu veci, do krajiny, do ktorej sa 
osoba vracia, vzniká riziko, že bude opätovne obeťou obchodovania s ľuďmi alebo 
bude vystavená iným formám zneužitia svojich ľudských práv. Samozrejme, nie je 
možné identifikovať každú pot. obeť obchodovania s ľuďmi, dôležite je však, využiť 
všetky zákonné dostupné prostriedky, venovať veci pozitívny pracovný entuziazmus  
a individuálny záujem a využiť každú možnú alternatívu identifikácie.  
 Včasná identifikácia prvku pot. obetí obchodovanie s ľuďmi je základným kameňom 
prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi a ochrany pot. obetí. Avšak, počet 
identifikovaných obetí príslušnými orgánmi je stále veľmi nízky. Najmä identifikácia 
mužov a chlapcov zostáva na relatívne nízkej úrovni, aj keď sa počet zistených prípadov 
týkajúcich sa zneužívania mužov ako obetí obchodovania s ľuďmi na nútené práce 
a vykorisťovanie neustále rastie. Veľká väčšina potencionálnych obetí obchodovania  
s ľuďmi, sú štátni príslušníci tretích krajín, ktorý sa usilujú o vstup do schengenského 
priestoru práve prostredníctvom vonkajšej vzdušnej hranice a ako zneužívané osoby 
ktoré produkujú profit sú dobre podporované organizovanými zločineckými skupinami. 
Jednotlivé súčasti tejto dobre organizovanej štruktúry vynakladajú enormné úsilie 
nastaviť spôsob fungovania náboru, prepravy, transportu šité na mieru konkrétnej 
ponuke. Existuje tu samozrejme maximálna snaha obísť všetky druhy hraničných 
kontrol vykonávané na primárnych  leteckých uzloch v rámci EÚ.  
 Vzrastajúcim trendom je fakt, že väčšina nelegálnych prisťahovalcov sú v EÚ 
vystavený otrokárskym praktikám ako sú nútené práce a vykorisťovanie. Veľká väčšina 
potencionálnych obetí obchodovania s ľuďmi, sú štátni príslušníci tretích krajín, ktorý 
sa usilujú o vstup do schengenského priestoru práve prostredníctvom vonkajšej 
vzdušnej hranice a ako zneužívané osoby ktoré produkujú profit sú dobre podporované 
organizovanými zločineckými skupinami. Jednotlivé súčasti tejto dobre organizovanej 
štruktúry vynakladajú enormné úsilie nastaviť spôsob fungovania náboru, prepravy, 
transportu šité na mieru konkrétnej ponuke. Existuje tu samozrejme maximálna snaha 
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obísť všetky druhy hraničných kontrol vykonávané na primárnych  leteckých uzloch 
v rámci EÚ.  
 Pri včasnom zachytení znakov a prvkov, je eliminácia včasná a účinná, čim sa 
skvalitní prevenčná schopnosť polície na každom jednom úseku svojho pôsobenia a bez 
zvýšených služobných nákladov. Takto postavaný systém dokáže prognózovať 
a zaručovať skvalitnenie zdravia a bezpečnosti občanov a majetkových hodnôt 
zjednotených štátov EU. 
 
Záver 
 
Týmto príspevkom sme chceli poukázať na niektoré výpovedné hodnoty ktoré len 
v skratke prezentujú poslanie Policajného zboru a do určitej miery obhájiť 
dôveryhodnosť Policajného zboru v demokratickej spoločnosti. Možno by bolo 
vhodné viacej verejnosť informovať o Policajnom zbore, ale aj o iných ozbrojených 
zložkách, ktoré si takúto pozornosť určite zaslúžia. Práca policajta je veľmi náročná po 
každej stránke či už fyzickej, alebo psychickej. Nápis – Pomáhať a chrániť – je pravdivý 
a poslaním polície je túto skutočnosť aj zabezpečiť. 
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Artykuł uzyskał pozytywne opinie wydane przez dwóch niezależnych Recenzentów. 
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Abstract 
 
In the presentation of this article I want to bring work and the importance of the Police 
Force to the public and to a small extent, affect the credibility and public opinion, which 
stems from poor informedness of Police Force and creates misrepresenting facts to 
police work. This is the main intention of the paper and also a reaction to the negative 
expression of some of the media to the address of the Police Force.    

 
Key words: changes democratization, human rights and freedom, security strategy, coordination, pub-
lic order, prevention method  
 
Резюме  

 
В тексте описано задания полиции в области профилактики. Показано также 
закон, по котором полиция Словацкой Республики работа. 

 
Ключевые слова: права человека, общественный порядок, координация, Словацкая 
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